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IN MEMORIAM TON DROSTE
Op 17 februari 2010 hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde
secretaris Ton.
Na een zeer dappere strijd van ruim 7 jaar tegen de slopende ziekte overleed Ton op 10 februari
in het bijzijn van zijn familie.
Enkele dagen voor zijn overlijden was ik nog “gewoon” bij Ton op bezoek om wat EHBO-zaken
te regelen. We hebben toen de komende jaarvergadering doorgenomen en Ton beloofde dat hij
binnenkort zijn jaarverslag aan mij zou mailen. Dat “binnenkort” was al de volgende dag. Bij de
zeer drukbezochte herdenkingsbijeenkomst voorafgaande aan de crematie, heb ik de laatste
regels van Ton’s verslag voorgelezen als onderdeel van mijn toespraak:
“Helaas gaat mijn gezondheid achteruit en ben ik niet meer in staat goed als secretaris te
functioneren. Dit zal dan ook mijn laatste jaarverslag zijn. Ik wens alle EHBO’ers veel succes
met de EHBO en dank iedereen voor de plezierige samenwerking en contacten”.
Deze woorden tekenen Ton’s betrokkenheid bij de EHBO en met name bij zijn taken als
secretaris, die hij al die jaren op een voortreffelijke wijze uitoefende. Daarnaast werd Ton ook
zeer gewaardeerd voor zijn assistentie van de kaderinstructeurs bij de lessen. Zijn inbreng bij de
bestuursvergaderingen was altijd positief en kritisch opbouwend. Ook aan de vergaderingen van
de Kring Walcheren en het District Zeeland van de KNV EHBO, die ik samen met Ton bezocht,
bewaar ik goede herinneringen.
Het zal nog lang duren voordat de lege plek, die Ton heeft achtergelaten bij de EHBO afdeling
Middelburg, opgevuld is.
Namens het bestuur,
Cees van den Bulck, voorzitter

Van de voorzitter
Aan de vooravond van een nieuw EHBO-lesseizoen is het zoals altijd weer tijd om terug te
blikken, de huidige stand van zaken te bekijken en de toekomst onder de loep te nemen.
Het afgelopen seizoen 2009-2010 was zeer roerig, met zowel positieve als negatieve
gebeurtenissen. Absoluut dieptepunt was natuurlijk het overlijden van onze secretaris Ton
Droste, waarvoor ik in een apart “In Memoriam” uw aandacht vraag. Ons bestuur bestaat
daardoor op dit ogenblik uit vier mensen, te weten penningmeester André, coördinator
hulpverlening, collecte en waarnemend secretaris Bianca, vice-voorzitter Diny en
ondergetekende als voorzitter.
Mijn “campagne” om nieuwe bestuursleden te werven aan het begin van dit jaar, heeft
slechts één positieve reactie opgeleverd. Weliswaar ben ik blij met die reactie en wanneer
deze persoon daadwerkelijk in het bestuur plaatsneemt, dan zal dat een grote aanwinst zijn,
maar wat aantal betreft is het bestuur nog steeds veel te klein. Ik heb al eerder laten blijken,
dat ik het eigenlijk tijd vind om als voorzitter te stoppen en ook André denkt in die richting,
maar wij hebben beiden besloten de EHBO voorlopig trouw te blijven, gezien de zeer geringe
respons van de leden op onze oproepen.
Gelukkig is de stemming niet alleen maar mineur. Tot ieders tevredenheid is het eerste
lesseizoen onder leiding van Hanita Hulsbergen zeer prettig verlopen. Zij werd daarbij
geassisteerd door Ingrid, Liesbeth, Jesus en Ernst, van wie wij na de laatste les afscheid
namen. Ernst gaat het na zijn pensionering wat rustiger aandoen. Alle cursisten waren
vrijwel zonder uitzondering lovend over het verloop van de lessen. Wij zijn dan ook bijzonder
blij, dat Hanita ook in het seizoen 2010-2011 de lessen weer voor haar rekening neemt. Op
het moment dat ik aan dit voorwoord werk zijn er helaas onvoldoende aanmeldingen om een
basiscursus te starten. Veel mensen hebben informatie gevraagd, maar vervolgens hebben
wij niets meer van hen vernomen. Jammer! Gelukkig nog een positief punt: onze geheel
vernieuwde website. Kijk op www.ehbomiddelburg.nl voor de actualiteit en u zult zien wat
een geweldig werk er is verricht door onze webmaster Wouter Tiggelman. Om de website
nog attractiever te maken en te houden kunt u ook uw bijdrage leveren door bijvoorbeeld
foto’s of verslagen van hulpverleningen te mailen naar de webmaster. Wij kunnen
zondermeer trots zijn op onze website.
Wie tijdens de grote evenementen Koninginnedag en Ronde van Italië in Middelburg is
geweest, zal overal de hulpverleners van Event Safe zijn tegenkomen. Tegen hun aantal en
hun uitrusting kunnen wij niet op. Wel heb ik gemeend het gemeentebestuur van Middelburg
een brief te moeten schrijven, waarin wij onze teleurstelling uitspreken, dat wij als EHBO
afdeling Middelburg niet zijn benaderd om hulp te verlenen bij genoemde evenementen. Wij
zijn weliswaar klein in aantal, maar hoog gekwalificeerd en uitgerust, zelfs met een AED, die
wij konden aanschaffen dankzij een grote financiële bijdrage van de Rabobank. En dankzij
de inspanningen van o.a. penningmeester André hebben we een hele goede tweedehands
reanimatiepop kunnen aanschaffen.
Wat de nabije en verdere toekomst ons zal brengen is uiteraard niet te voorspellen. Veel zal
afhangen van nieuwe bestuursleden en ook het teruglopende ledenaantal baart ons enige
zorg. In vergelijking met de andere afdelingen in Zeeland horen wij echter nog steeds bij de
grootsten.
Dan rest mij niets anders, dan u een zeer aangenaam en leerzaam lesseizoen 2010-2011
toe te wensen en ik hoop u allemaal welkom te mogen heten op de eerste lesavond.
Cees van den Bulck, voorzitter

Rooster herhalinglessen seizoen 2010 – 2011
datum
oktober
maandag 4 oktober 2010
dinsdag 12 oktober 2010
woensdag 20 oktober 2010

november
maandag 8 november 2010
dinsdag 16 november 2010
woensdag 24 nov. 2010
december
maandag 6 of dinsdag 7
december 2010
maandag 13 of dinsdag 14
december 2010
Houd de website en het
mededelingenbord in de
gaten voor de definitieve
datum!!
januari
maandag 10 januari 2011
dinsdag 18 januari 2011
woensdag 26 januari 2011
februari
maandag 7 februari 2011
dinsdag 15 februari 2011
woensdag 23 februari 2011

maart
maandag 14 maart 2011
dinsdag 22 maart 2011
woensdag 30 maart 2011

competentie

competentienummer

De vijf belangrijke punten,
Rautek-greep, stabiele
zijligging + vitale functies,
stabiele zijligging door 2
EHBO’ers

1,2,3

Stoornissen in de
ademhaling, ernstige
bloedingen, shock

3,5,6

verbandleer

prijsjesavonden

Reanimatie met de AED

4

kneuzingen en botbreuken
met LOTUS
Jaarvergadering + halve
les:
kneuzingen en botbreuken

9 , 10

vergiftiging, warmte letsels,
elektriciteits letsels, koude
letsels

12 , 13 , 14 , 15

9 , 10

Van de coördinator hulpverlening
We hebben al een reeks evenementen achter de rug en er komen er nog een aantal aan. Zo
waren we bij alle loopevenementen van Dynamica, zoals de PZC Familieloop en de
zonnebootrace in Middelburg.
Het zijn de vaste verenigingen, die nog altijd op ons rekenen, maar ook instanties, die we
nog niet kennen. Zo deden we ook het Jazz festival in Middelburg en de vliegshow op
Zeeland Airport bij Arnemuiden. Vaste prik is ook altijd het korfbaltoernooi van Swift en nog
vele andere. Gezien de ongevalletjes hebben we vaak kleine dingen, bijvoorbeeld pleister
plakken, bloedneus en niet te vergeten schaafwonden. Maar onderkoeling en een epilepsieaanval zijn ook voorgekomen.
We moeten helaas met een kleine, enthousiaste groep hulpverleners het voor elkaar krijgen
om aan alle aanvragen voor hulpverlening bij evenementen te voldoen. Het zou geweldig zijn
als de groep hulpverleners wat zou groeien.
Is het wat voor je om hulpverlener te zijn? Denk er eens over na en geef je dan op bij mij.
Bianca Wiessner
Aanvulling van de voorzitter
Naast bovenstaande niet te onderschatten taak voert Bianca momenteel ook nog het
secretariaat. Ook dat is een pittige taak. Onder het secretariaatswerk valt bijvoorbeeld de
ledenadministratie, de diplomaverlenging en de mutaties, zoals adreswijzigingen en
opzeggingen en het inschrijven van nieuwe leden.
Namens Bianca vraag ik iedereen, die bijvoorbeeld een adreswijziging door moet geven, zijn
lidmaatschap opzegt, dan wel zich aanmeldt als nieuw lid, dit zo nauwkeurig mogelijk te
doen, liefst schriftelijk, waar e-mail natuurlijk ook onder valt.
Naast haar taken als coördinator hulpverlening en secretaris, is Bianca ook nog coördinator
van onze jaarlijkse collecte. Het zou mooi zijn als haar inspanningen beloond worden met
een grote groep collectanten.
Cees van den Bulck
Van de penningmeester
Zoals in het vorige boekje is aangegeven, is er een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de
contributie-inning. We zijn nu helemaal bij. Voortaan ontvangt u aan het begin van het jaar
een brief om de contributie te betalen. Alleen dit jaar zal er nog een verrekening
plaatsvinden van de diplomaverlengingen. Het gaat hierbij dus om de verlengingen over de
jaren 2009 en 2010.
Indien u een rekening ontvangt, wilt u dan het bedrag overmaken op rekeningnummer
493468 ten name van Penningmeester EHBO Afdeling Middelburg?
Voor een gezamenlijke verrekening van contributie en verlenging heeft het bestuur nog geen
besluit genomen.
Voor vragen over financiële zaken kunt u contact met mij opnemen. Mijn gegevens vindt u
achter in dit boekje. Voor vragen op het gebied van secretariaat, hulpverlening, verlengingen,
mutaties en collecte kunt u terecht bij Bianca Wiessner.
Tot zover mijn bijdrage aan dit programmaboekje. Rest mij nog u een plezierig en goed
EHBO seizoen toe te wensen.
André van Os
penningmeester

Aan de afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Regio zuidwest Nederland
Geacht bestuur,
Bij voldoende deelname start dit najaar een cursus in zuidwest Nederland (exacte
cursuslocatieplaats nog vast te stellen).

Als u, net als wij, vindt dat het verlenen van
Eerste Hulp in een medische noodsituatie
van groot belang is, dan is misschien nu de
tijd gekomen om een volgende stag te
zetten en Instructeur Eerste Hulp te worden.
De Nederlandse Organisatie Docenten
EHBO (NODE) is een non-profitorganisatie
die opkomt voor de belangen van de
Nederlandse Eerste Hulp Instructeurs. Zij
doet dit door de aangesloten leden te
vertegenwoordigen in contacten en
overlegsituaties met derden, maar ook
door een goed opleidings- en
bijscholingstraject aan te bieden. Alle
docenten, werkzaam bij onze
instructeuropleidingen zijn zelf ervaren
Eerste Hulp Instructeurs/didactici en kennen
het veld van de Eerste Hulp als geen ander.
Het docententeam bereidt u optimaal voor
op het landelijk examen Instructeur Eerste
Hulp.
Ook het komend jaar gaan er opleidingen
van start.
Voordelen van het volgen van de opleiding
bij NODE zijn:
- Mogelijkheid tot het volgen van de
opleiding in Drachten, Hoogeveen,
Deventer, Nieuwe Niedorp, Tilburg en
Zuidwest Nederland.
- Door middel van een module
'Organisatie' wordt u voorbereid op het
werken binnen een non-profitorganisatie.

- De stage onder begeleiding van een
ervaren stagebegeleider geeft u
gelegenheid u op een zeer praktische
wijze voor te bereiden op de afsluitende
testen en op uw toekomstige
beroepspraktijk.
Na het behalen van de aantekening
Instructeur Eerste Hulp volgt u de module
'Instructeur BLS/AED', zodat u tevens
zelfstandig de reanimatielessen en de
lessen AED kunt verzorgen. Tevens kunt u
de module 'Opleiding tot Instructeur Eerste
Hulp aan Kinderen', inclusief de opleiding
PBLS Instructeur volgen. Bij succesvol
afronden hiervan bent u bevoegd om
volledig zelf standig een (provider s)
opleiding Eerste Hulp aan Kinderen te
verzorgen.
Kortom: de NODE opleiding Instructeur
Eerste Hulp biedt u veel extra's naast het
basisopleidingsprogramma.
Voor de startdata van de verschillende
cursussen en voor meet inlichtingen kunt u
onze website, www.ehbodocent.eu,
raadplegen of contact opnemen met het
secretariaat opleidingen,
opleidingen@ehbodocent.eu

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KNV EHBO, afdeling
Middelburg, gehouden op 24 februari 2010 in het Ontmoetingscentrum Dauwendaele
Aanwezig: de bestuursleden Diny Rouwendal, André van Os, Bianca Wiessner en Cees van
den Bulck + een twintigtal leden
1. Opening: De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering. Hij legt uit waarom de
jaarvergadering vanavond gehouden wordt, als onderdeel van de reguliere
herhalingsles: Op deze avond was geen LOTUS beschikbaar, zodat de lesavond wat
kon worden ingekort en meer leden zo bij de jaarvergadering worden betrokken.
Na het voorstellen van de aanwezige bestuursleden, verzoekt de voorzitter de
aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de onlangs
overleden secretaris Ton Droste.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen zijn gedaan onder punt 1 of worden later gedaan bij de andere punten.
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2009: De voorzitter licht enkele punten
toe:
punt 2d: Het geld van de Agrimarkt is nog niet besteed. Opties zijn aanschaf van kleding
voor de hulpverleners en een reanimatiepop.
Punt 3: Bij de overhandiging van de nieuwe AED is een instructieavond gehouden voor de
hulpverleners, o.l.v. een instructeur van Life Support Walcheren.
Punt 4: Omdat er zeer weinig respons is gekomen op de oproep aan de leden een
bestuursfunctie te gaan bekleden, voelen Cees en André zich min of meer gedwongen
voorlopig hun bestuurswerk voort te zetten. Om op deze basis als bestuurslid te
functioneren is eigenlijk niet goed.
Punt 5: Wouter Tiggelman is sinds kort bezig met de nieuwe opzet van de website.
4. Jaarverslag secretaris: Zoals beloofd aan de nabestaanden tijdens de
uitvaartdienst, wordt het jaarverslag van secretaris Ton Droste postuum behandeld.
De voorzitter benadrukt nog even het in het verslag genoemde grote gebrek aan
bestuursleden. Er lopen contacten met twee mogelijke kandidaten.
De vereniging is heel blij met de AED, die aangeschaft kon worden dankzij een
bijdrage van de Rabobank.
5. Financieel jaarverslag penningmeester: André licht enkele punten toe. Vanuit de
vergadering komt een vraag over het voor jeugd EHBO uitgetrokken bedrag op de
begroting. Dit is bedoeld voor de aanschaf van diploma’s en buttons, als door iemand
van de afdeling op een school EHBO lessen gegeven worden. De penningmeester
kan mededelen, dat de begroting sluitend is en dat de afdeling er, o.a. door de giften
van Agrimarkt en Rabobank en de opbrengst van de collecte, goed voorstaat. Bij
enkele leden heerst wat verwarring over het niet gelijk lopen van het contributiejaar
en het lesseizoen. André licht toe, dat dit boekhoudkundig gezien handig is. Hij zal
nog nagaan of e.e.a. klopt.
6. Verslag kascommissie: De kascommissie bestond dit jaar uit Wouter Tiggelman en
Jan Wondergem. Zij hebben samen met André de financiële stukken doorgenomen
en zij hebben daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester
kan derhalve decharge verleend worden voor het gevoerde financiële beleid.

7. Benoeming kascommissie: De kascommissie zal dit jaar gevormd worden door
Wouter Tiggelman (tweede keer) en Andrea Ingelse (eerste keer). De voorzitter dankt
de kascommissie voor hun werk en hun bereidheid.
8. Beleid bestuur: De voorzitter benadrukt de drie hoofdtaken van de afdeling: het
kunnen aanbieden van een basiscursus, herhalingslessen en hulpverlening bij
evenementen. Het bestuur probeert verder contacten te leggen met mogelijke
bestuurskandidaten om de continuïteit van de vereniging te behouden.
9. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden: zie agendapunt 3.4
10. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting: Om 20.20 uur sluit de voorzitter de vergadering met het bedanken van de
aanwezigen voor hun inbreng. Na de koffiepauze kan de herhalingsles beginnen.
250210
Cees van den Bulck

Het bestuur en de kaderinstructeurs van de KNV EHBO afdeling Middelburg
naam
Cees van den Bulck
Johan van Reigersbergstraat
207
4336 XH Middelburg
0118-636784
cees@ehbomiddelburg.nl
Diny Rouwendal-Borkent
Churchilllaan 47
4333 BB Middelburg
0118-627482
diny@ehbomiddelburg.nl
Bianca Wiessner-Mors
Nieuwe Vlissingseweg 170
4335 JG Middelburg
0118-627304
bianca@ehbomiddelburg.nl
André van Os
Trix Terwindtstraat 31
4333 CG Middelburg
0118-638129
andre@ehbomiddelburg.nl

Hanita Hulsbergen
Boomvalkstee 2
4451 CK Heinkenszand
0113-563368
hanita@ehbomiddelburg.nl

functie
voorzitter

taken
o.a. representatie, leiden
van bestuursvergaderingen,
samenstellen
programmaboekje en
nieuwsbrief

vice-voorzitter

o.a. kaderinstructeur,
samenstelling
lesprogramma, contacten
met artsen

secretaris

o.a. ledenadministratie,
coördinatie hulpverlening en
collecte, hulpverlenen,
materiaalbeheer

penningmeester

o.a. beheer financiën,
contacten met de gemeente

kaderinstructeur

EHBO - instructie

Zie voor verdere gegevens de website: www.ehbomiddelburg.nl

